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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

٥٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء
٢٬٣٨٢٬٢٠٤٥٢٤٬٩٢٠أرباح محققة من بیع استثمارات ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ربح غیر محقق / خسارة غیر محققة من استثمارات ُمدَرجة بالقیمة العادلة من 
)٢٣٢(١٬٧٣٢٬١٢٨خالل الربح أو الخسارة

٣٨٢٬٣٤٤٢٦٥٬٠١٨إیرادات توزیعات أرباح
-١١٢٬٥٤٣إیرادات أخرى

٩٬٧٢٢٬٦٦٥٥٬١٠٢٬٢٣١إجمالي اإلیرادات

)٥٬٨٦٨٬٠٣٣()٥٫٩٧٣٫١٢٢(٩مصاریف عمومیة وإداریة
)١٦٬٣٧٦()١٫٠٠٠٫٣٨٥(١٠تكلفة تمویل

-)٢٦٠٬٠٠٠(١٥حصة في خسارة شركة زمیلة
)٧٨٢٬١٧٨(٢٬٤٨٩٬١٥٨الربح (الخسارة) قبل حساب الزكاة

)٤١٢٬١٢٧()٤٨٨٬٧٥٣(١١زكاة
)١٬١٩٤٬٣٠٥(٢٬٠٠٠٬٤٠٥ربح (خسارة) السنة

الدخل الشامل اآلخر
دخل شامل آخر ال یتعین إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة:

٢٠٥٠٬١٢٣٣٢٬٥١٤ربح اكتواري من التزامات منافع ُمحدَّدة
٥٠٬١٢٣٣٢٬٥١٤الدخل الشامل اآلخر عن السنة

)١٬١٦١٬٧٩١(٢٬٠٥٠٬٥٢٨إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) عن السنة

جزءاً من ھذه القوائم المالیة.٢٥الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 



٤

شركة بیت المال الخلیجي
مساھمة مقفلة سعودیة)(شركة 

قائمة المركز المالي
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

األصول

األصول غیر المتداولة
١٢١٢٬٧٦٩١٠١٬٢٥٠تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات

١٣٤٬٨٩٤٥٨٬٨٠٣أصول غیر ملموسة
١٤٢٨٬٥٧٢٬٢١٤٢٨٬٥٠٢٬٠٢٧عقارات استثماریة

١٥٢٤٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠استثمار في شركة زمیلة
-١٦٦٬١٣٤٬٨٧٤أصول حق استخدام

٣٤٬٩٦٤٬٧٥١٢٩٬٦٦٢٬٠٨٠المتداولةإجمالي األصول غیر 

األصول المتداولة
١٧٢٤٬٠٢٩٬٣٦٣٦٬٠٦٣٬١٦٩أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

١٨٤٣٢٬٢٥٥٦٨٩٬٧٠٦مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون
٢٬٢٢٧٬٠٧٧١٠٬٤٧١٬٥٠١أرصدة لدى البنوك ونقدیة
٢٦٬٦٨٨٬٦٩٥١٧٬٢٢٤٬٣٧٦إجمالي األصول المتداولة

٦١٬٦٥٣٬٤٤٦٤٦٬٨٨٦٬٤٥٦إجمالي األصول

حقوق ملكیة المساھمین وااللتزامات

حقوق ملكیة المساھمین
١٩٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

)٣٤٬٤١٦٬٧٥٠()٣٢٬٣٦٦٬٢٢٢(خسائر متراكمة
٤٧٬٦٣٣٬٧٧٨٤٥٬٥٨٣٬٢٥٠إجمالي حقوق ملكیة المساھمین

االلتزامات غیر المتداولة
٢٠٣٤٠٬٧٣٢٢٩٢٬٥٢١التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین

-١٦٥٬٣٠٠٬٢٤٦غیر متداول-التزام إیجار 
٥٬٦٤٠٬٩٧٨٢٩٢٬٥٢١غیر المتداولةإجمالي االلتزامات 

االلتزامات المتداولة
٢١٧٠٠٬١٩٩٥٩٥٬٤٦٢مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون

-٢٣٦٬٣٢٠٬٤٣٥قروض قصیرة األجل
١١٤٨٨٬٧٥٣٤١٥٬٢٢٣مخصص زكاة

-١٦٨٦٩٬٣٠٣التزام عقد إیجار
٨٬٣٧٨٬٦٩٠١٬٠١٠٬٦٨٥االلتزامات المتداولةإجمالي 

١٤٬٠١٩٬٦٦٨١٬٣٠٣٬٢٠٦إجمالي االلتزامات
٦١٬٦٥٣٬٤٤٦٤٦٬٨٨٦٬٤٥٦إجمالي حقوق ملكیة المساھمین وااللتزامات

جزءاً من ھذه القوائم المالیة.٢٥الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلجماليخسائر متراكمةرأس المال
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٤٦٬٧٤٥٬٠٤١)٣٣٬٢٥٤٬٩٥٩(٢٠١٨٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١الرصید كما في 

)١٬١٩٤٬٣٠٥()١٬١٩٤٬٣٠٥(-خسارة السنة
٣٢٬٥١٤٣٢٬٥١٤-دخل شامل آخر

)١٬١٦١٬٧٩١()١٬١٦١٬٧٩١(-إجمالي الخسارة الشاملة
٤٥٬٥٨٣٬٢٥٠)٣٤٬٤١٦٬٧٥٠(٢٠١٨٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٢٬٠٠٠٬٤٠٥٢٬٠٠٠٬٤٠٥-ربح السنة
٥٠٬١٢٣٥٠٬١٢٣-دخل شامل آخر

٢٬٠٥٠٬٥٢٨٢٬٠٥٠٬٥٢٨-إجمالي الدخل الشامل
٤٧٬٦٣٣٬٧٧٨)٣٢٬٣٦٦٬٢٢٢(٢٠١٩٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١الرصید كما في 

القوائم المالیة.جزءاً من ھذه ٢٥الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

النشاطات التشغیلیة
)٧٨٢٬١٧٨(٢٬٤٨٩٬١٥٨الربح (الخسارة) قبل حساب الزكاة للسنة

تعدیالت لتسویة الخسارة / الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدیة:
١٢٨٨٬٤٨١١٤٣٬٢٦٢استھالك

١٣٥٣٬٩٠٩٦٧٬٩٠٠إطفاء
-١٦٦١٤٬٦٣٣االستخداماستھالك أصول حق 

ربح غیر محقق (خسائر غیر محققة) من استثمارات محتفظ بھا بغرض 
٢٣٢)١٬٧٣٢٬١٢٨(المتاجرة

-١٥٢٦٠٬٠٠٠حصة في خسارة شركة زمیلة
١٠١٫٠٠٠٫٣٨٥١٦٬٣٧٦تكالیف تمویل

٢٠١٠٣٬٥٠٦١٤٢٬٩٣٥مخصص التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین
٤١١٬٤٧٣(٢٫٨٧٧٫٩٤٤(

تعدیالت رأس المال العامل:
٢٥٧٬٤٥١٢٬٦٣١٬٥١٣مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون

)١٬٢٩٦٬٧١٣()١٦٬٢٣٤٬٠٦٦(أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٠٤٬٧٣٧٣٣٦٬٠٤١الدفع ودائنون آخرونمبالغ مستحقة 

١٬٢٥٩٬٣٦٨)١٢٫٩٩٣٫٩٣٤(النقدیة (المستخدمة في) من النشاطات التشغیلیة

)٤٦٣٬٠٣٨()٤١٥٬٢٢٣(١١زكاة مدفوعة
-)٧٠٣٫٣١٥(١٠تكلفة تمویل مدفوعة

)١٧٬٥٦٦()١٢٬٨٩٧(٢٠التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین مدفوعة
٧٧٨٬٧٦٤)١٤٬١٢٥٬٣٦٩(صافي النقدیة (المستخدمة في) من النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
)٢٬٦٤٠(-١٢شراء تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات

)١٬٠٠٠٬٠٠٠(-استثمار في شركة زمیلة
-)٧٠٬١٨٧(١٤استثماریةإضافات على عقارات

)١٬٠٠٢٬٦٤٠()٧٠٬١٨٧(صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات االستثماریة

النشاطات التمویلیة
-١٧٦٬٣٢٠٬٤٣٥متحصَّل من قروض

-)٣٦٩٬٣٠٣(١٦دفعات التزامات إیجار
-٥٬٩٥١٬١٣٢التمویلیةصافي التدفقات النقدیة من النشاطات 

)٢٢٣٬٨٧٦()٨٬٢٤٤٬٤٢٤(النقص في األرصدة لدى البنوك والنقدیة
١٠٬٤٧١٬٥٠١١٠٬٦٩٥٬٣٧٧األرصدة لدى البنوك والنقدیة في بدایة السنة

٢٬٢٢٧٬٠٧٧١٠٬٤٧١٬٥٠١األرصدة لدى البنوك والنقدیة في نھایة السنة

:غیر نقدیةمعاملة 
-٥٠٠٬٠٠٠)١٥تسویة التزام إیجار من خالل استرداد رأسمال شركة زمیلة (إیضاح 

جزءاً من ھذه القوائم المالیة.٢٥الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

المالیةإیضاحات حول القوائم 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

معلومات حول الشركة٠١

إنَّ شركة بیت المال الخلیجي ("الشركة") ھي شركة مساھمة مقفلة سعودیة ُمسجَّلة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب القرار ١٫١
م). وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري ٢٠٠٩إبریل ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٠ربیع اآلخر ٢٥ق وتاریخ /١٣٣الوزاري رقم 

م). وعنوان الشركة ٢٠٠٩مایو ١٨(الموافق ١٤٣٠ُجمادى األولى ٢٣الصادر من مدینة الدمام بتاریخ ٢٠٥٠٠٦٥١١٢رقم 
، المملكة العربیة السعودیة.٣١٤١٣، مدینة الدمام ٩١٧٧الُمسجَّل ھو ص. ب 

تزاول الشركة التعامل بصفة أصیل وإدارة صنادیق االستثمار وتقدیم المشورة وإدارة محافظ العمالء والترتیب وتقدیم المشورة ١٫٢
وتاریخ ١٥/٥٩٦٧/٦/١) ورقم ص/٠٨١٢٣-٣٧والحفظ في أعمال األوراق المالیة بموجب ترخیص ھیئة السوق المالیة رقم (

م).٢٠١٥مارس ١٠ھـ (الموافق ١٤٣٦ُجمادى األولى ١٩

إنَّ الشركة مملوكة بالكامل لمساھمین خلیجیین.١٫٣

یقع مقر األعمال الرئیسي للشركة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة.١٫٤

لغرض إصدارھا.٢٠٢٠مارس ٢٦بتاریخ ٢٠١٩دیسمبر ٣١اعُتِمَدت القوائم المالیة الخاصة بالشركة كما في ١٫٥

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٠٢

أساس اإلعداد٢٫١

والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة ُأِعدَّت ھذه القوائم المالیة وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة 
لسعودیة").عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (الُمَشار إلیھا مًعا بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة ا

واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنھا من یتطلُب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة استخدام التقدیرات 
ال اإلیرادات والمصاریف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة لاللتزامات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة. غیر أنَّ عدم التیقن حی

ریة على القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في ھذه االفتراضات والتقدیرات قد ینشأ عنھ نتائج تتطلب إجراء تعدیالت جوھ
الفترة المستقبلیة.

یة وتستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى ُیعتَقد بأنَّھا منطقیة وفًقا للظروف وُتسَتخدم لتقدیر القیم الدفتر
بسھولة ووضوح من مصادر أخرى. وُتجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة لألصول وااللتزامات غیر المتوفرة 

ات مستمرة. وُیعتَرف بالتعدیالت التي ُتجرى على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي ُتعدَّل فیھا التقدیرات أو فترة التنقیحات والفتر
الحالیة والمستقبلیة.المستقبلیة التي إن تغیرت فإنھا تؤثر على الفترات 

ربیة السعودیة أساس ُتَعدُّ ھذه القوائم المالیة وفًقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، ما لم تتطلب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة الع
باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة ). ُتْعَرض ھذه القوائم المالیة ٢قیاس آخر كما ھو ُمفَصح عنھ في اإلیضاح (

لدى الشركة.
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)والسیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد ٠٢

السیاسات المحاسبیة الھامة٢٫٢

فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامَّة الُمطبَّقة في إعداد ھذه القوائم المالیة:

قیاس القیم العادلة
بیع أصل ما أو المدفوع لتحویل التزام ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر 

القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام إما:

في السوق الرئیسي لألصول أو االلتزامات-
السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.في ظل عدم وجود -

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.

عند تسعیر األصول أو وُتقاُس القیمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستخدمونھا 
االلتزامات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منافع اقتصادیة.

ویراعي قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل 
طریق بیعھ لمشارك آخر في السوق سیستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.وأعلى فائدة ممكنة أو عن 

لقابلة وتستخدم الشركة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف والتي توفر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة لتعظیم االستفادة من المدخالت ا
استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.للمالحظة ذات العالقة وتقلیل 

ادلة وُتصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تَُقاس قیمتھا العادلة أو ُیفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة الع
العادلة ككل:الُمبیَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّة لقیاس القیمة 

األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة)١(المستوى
طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر )٢(المستوى

مباشرة
تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.طرق )٣(المستوى

وألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت الشركة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصول 
القیمة العادلة المبیَّنة أعاله.وااللتزامات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس 

إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء
تعترف الشركة باإلیرادات من إدارة الصنادیق المشتركة وتقدم الخدمات االستشاریة وحفظ األوراق المالیة وإیرادات توزیعات األرباح 

المستلمة من استثمارات األسھم.

ف ُیْعَتَرف باإلیرادات من خدمات إدارة األصول (بما في ذلك الصنادیق االستثماریة) بناًء على اتفاقیات اإلدارة المعمول بھا وُیْعَترَ -
بھا عند تحققھا بمرور الوقت. تتحقق أتعاب اإلدارة على أساس یومي مقابل نسبة مئویة سنویة من صافي قیمة األصول للصنادیق 

ركة. وأتعاب اإلدارة متغیرة بناًء على التغییر في صافي قیمة األصول. وتُقدِّر الشركة مبلغ الِعَوض الذي ستستحقھ التي تدیرھا الش
مقابل خدماتھا. وُیقدَّر الِعوض المتغیر عند بدء العقد ویقیَّد حتى یصبح من المحتمل بدرجة عالیة أنَّھ لن یحدث عكس قید ھام في 

لُمعتَرف بھا عند التوصُّل فیما بعد إلى تسویة بشأن حالة عدم التیقن حیال أمر التغییر.مبلغ اإلیرادات المتراكمة ا

ُیعتَرف باإلیرادات رسوم االشتراكات عند االشتراك في الصندوق، وُیْعَتَرُف باإلیرادات عند نقطة زمنیة معینة (وقت االشتراك)-
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(تتمة)مع العمالءإیرادات من عقود مبرمة 
ُیْعَتَرف باإلیرادات من خدمات الحفظ بناًء على اتفاقیات اإلدارة المعمول بھا وُیْعَتَرف بھا عند تحققھا بمرور الوقت. تتحقق -

للوائح رسوم الحفظ على أساس یومي مقابل نسبة مئویة سنویة من صافي قیمة األصول للصنادیق التي تدیرھا الشركة. وفًقا 
، یجب فصل مدیر الصندوق عن جھة الحفظ؛ وبالتالي فصل رسوم الحفظ الجدیدة في ٢٠١٨ھیئة السوق المالیة الساریة في عام 

.٢٠١٩عام 

ُیْعَتَرف بإیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات عند نشوء الحق في استالم توزیعات األرباح.-

مصاریف
تمثل جمیع المصاریف األخرى للشركة، باستثناء تكالیف التمویل، مصاریف عمومیة وإداریة.

توزیعات أرباح نقدیة على المساھمین
َیُعد وفًقا لتقدیر الشركة. وفًقا تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزیعات النقدیة على المساھمین عندما یكون التوزیع معتمدًا ولم 

ألحكام نظام الشركات، ُیعتَمد التوزیع عند اعتماده من المساھمین. وُیْعَتَرُف بھذا المبلغ مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق ملكیة
المساھمین.

عمالت أجنبیة
ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبیة  مبدئًیا حسب األسعار الفوریة ذات الصلة في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعاملة لالعتراف ُتسجِّ

ُیْعَتَرُف المبدئي. وتُتْرجم األصول وااللتزامات النقدیة الُمسجَّلة بالعمالت األجنبیة بأسعار صرف العمالت الفوري بتاریخ القوائم المالیة. و
نود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة.بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل الب

زكاة وضریبة غیر مباشرة

زكاة
ُیجّنب مخصص زكاة وفًقا لألنظمة الزكویة السعودیة وُیحمَّل على قائمة الربح أو الخسارة.

ضریبة القیمة المضافة
باألصول والمصاریف بالصافي بعد حسم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء عندما تكون ضریبة القیمة المضافة الُمَتَكبََّدة على ُیْعَتَرُف 

شراء األصول أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من الھیئة العامة للزكاة والدخل، حیث ُیْعَتَرُف في ھذه الحالة بضریبة القیمة المضافة
كلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاریف، حسب مقتضى الحال.كجزء من ت

ُیْدَرُج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى الھیئة كجزء من الحسابات المدینة األخرى أو 
الحسابات الدائنة األخرى.

وااللتزامات كمتداولة وغیر متداولةتصنیف األصول 
تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة". وُتعَد األصول متداولة وذلك 

عندما:

التشغیلیة العادیة،ُیتوقع تسییلھا أو تكون ھناك نیة لبیعھا أو استنفادھا خالل دورة العمل -
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،-
یتوقع بیعھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمْفَصح عنھا،-
تقل عن اثني تكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أي التزامات لمدة ال -

عشر شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.
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(تتمة)تصنیف األصول وااللتزامات كمتداولة وغیر متداولة
وُتَصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة. وُتَعدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما:

ُیتوقَّع سدادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة،-
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،-
استحقاق سدادھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمْفَصح عنھا،-
اثني عشر شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن -

وُتَصنُِّف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غیر متداولة.

تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات / االستھالك
والسیارات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة تُْدَرُج التحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث 

ات عن االنخفاض في القیمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّن تلك التكلفة تكلفة استبدال ِقطع غیار التحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیار
ل في حال استیفاء معاییر االعتراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء ھامة من وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع طویلة األج

التحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات على فترات، فإن الشركة تستھلك ھذه األجزاء بناًء على أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. 
الدفتریة للتحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات كجزء وبالمثل، عندما ُیجَرى فحص رئیسي، ُیعتَرف بتكلفتھ ضمن القیمة

.مستبدل في حالة استیفاء معاییر االعتراف. وُیعتَرف بكافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبُِّدھا

اإلنتاجیة المتوقعة لألصول على النحو التالي:ُیحتسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار 

سنوات أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر٤تحسینات على عقارات مستأجرة-
سنوات٤أثاث وتركیبات وتجھیزات مكتبیة-
سنوات٤سیارات-

على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات وأي جزء ھام ُمْعَتَرف بھ مبدئًیا عند االستبعاد یتوقف االعتراف بأي بند من بنود التحسینات 
أو عند عدم وجود منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھ أو بیعھ. وُتدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل 

یة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. (محتسبة بالفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتر
وُتجَرى مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للتحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات وُطرق استھالكھا في كل نھایة 

سنة مالیة، وُتعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.

أصول غیر ملموسة
تُقاُس األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا بالتكلفة. وتمثل تكلفة األصول غیر 

بھا، تُدَرج األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي 
الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة.

وُتصنَّف األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة.

على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ویجرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند وجود وُتْطَفأُ األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة
مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. وُتجرى مراجعة فترة إطفاء وطریقة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر 

وُیحاَسُب عن التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة مالیة ُمْفَصح عنھا. 
الستنفاد المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا األصل بغرض تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یكون مالئًما، وُیعتبر ذلك 

الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. وُیعتَرف بمصروف إطفاء األصول غیر
فئة المصاریف تماشًیا مع وظیفة األصول غیر الملموسة.
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(تتمة)أصول غیر ملموسة
لتحدید االنخفاض في القیمة إما بشكل وال ُتْطَفُأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا سنویا 

ة للنقد. ُیراجع سنوًیا تقیم العمر غیر المحدد لتحدید ما إذا كان سیستمر دعم العمر غیر المحدد. وإذا فردي أو على مستوى الوحدة الُمِدرَّ
لم یكن كذلك، یتم إجراء التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

سنوات.٤تمثل األصول غیر الملموسة للشركة أجھزة حاسب آلي تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لمدة 

منافع مستقبلیة یتوقف االعتراف بأي أصل غیر ملموس عند بیعھ (أي في تاریخ حصول الطرف المستِلم على السیطرة) أو عند عدم وجود 
متوقعة من استخدامھ أو بیعھ. وُتدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بین صافي إیرادات 

البیع والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة.

عقارات استثماریة
نموذج التكلفة لالستثمارات العقاریة. وعلیھ، ُتْدَرُج العقارات االستثماریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وأي اختارت الشركة تطبیق 

خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. وال ُتْسَتْھَلُك األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.

بالعقارات االستثماریة إمَّا عند استبعادھا وإّما عند سحبھا سحًبا دائًما من االستخدام وعدم توقُّع تحقُّق منفعة اقتصادیة ویتوقف االعتراف 
ف عن مستقبلیة من استبعادھا. وُیْعَتَرُف بالفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الدخل الشامل في الفترة التوق

.  وُیَحدَّدُ مبلغ الِعوض الذي یتعین إدراجھ ضمن الربح الناشئ أو الخسارة الناشئة عن التوقف عن االعتراف بالعقار االستثماري االعتراف
).١٥وفًقا لمتطلبات تحدید سعر المعاملة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

استثمار في شركات زمیلة
ھي منشأة تمارس الشركة نفوًذا ھاما علیھا. والنفوذ الھام ھو صالحیة المشاركة في قرارات السیاسات المالیة والتشغیلیة الشركة الزمیلة 

للشركة المستثمر فیھا، لكنھ ال یعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.

االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. وُیحاَسُب عن إن االعتبارات المرعیة عند تحدید النفوذ الھام مماثلة لتلك 
استثمار الشركة في شركتھا الزمیلة وفًقا لطریقة حقوق الملكیة.

لالستثمار بغرض االعتراف ووفًقا لطریقة حقوق الملكیة، ُیْعَتَرُف باالستثمار في شركة زمیلة مبدئًیا بالتكلفة.  وُتعدَّل القیمة الدفتریة 
بالتغیُّرات في حصة الشركة من صافي أصول الشركة التابعة منذ تاریخ االستحواذ. ُتْدَرُج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة

الدفتریة لالستثمار وال ُتختَبر بشكل منفصل لتحدید االنخفاض في القیمة.

الخسارة حصة الشركة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. وُیظَھر أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر لھذه الشركات وُتظِھر قائمة الربح أو 
ة المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. فضًال عن ذلك، فإنھ عندما یوجد تغیِّر ُمْعَتَرف بھ مباشرة في حقوق ملكیة الشرك

ا من أي تغیرات، حسبما یكون مناسبا، في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة. وُتحذف األرباح والخسائر الزمیلة، تعترف الشركة بحصتھ
غیر المحققة الناشئة عن المعامالت فیما بین الشركة والشركة الزمیلة في حدود حصتھا في الشركة الزمیلة.

الزمیلة في قائمة الربح أو الخسارة خارج الربح التشغیلي، وھو ُیَمثُِّل الربح أو وُیظَھر إجمالي حصة الشركة من ربح أو خسارة الشركة
الخسارة بعد الضریبة والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة.

ُتجرى تعدیالت على السیاسات المحاسبیة وُتعدُّ القوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا للشركة. وعند الضرورة، 
كي تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة من ِقبل الشركة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
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(تتمة)والسیاسات المحاسبیة الھامةأساس اإلعداد ٠٢

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة٢٫٢

(تتمة)استثمار في شركات زمیلة
استثمارھا بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد الشركة فیما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قیمة 

في شركتھا الزمیلة. وكما بكل تاریخ قوائم مالیة، تحدِّد الشركة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة
اد قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القیمة حسب الفرق بین القیمة القابلة لالسترد

للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة، ثم تعترف بالخسارة ضمن بند "حصة في ربح شركة زمیلة" في قائمة الربح أو الخسارة.

بین وعند فقدان النفوذ الھام على الشركة الزمیلة، تقوم الشركة بقیاس أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة وتعترف بھ. وُیعتَرف بأي فرق 
من الربح القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان النفوذ الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ واإلیرادات المتحصلة من االستبعاد ض

أو الخسارة.

االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-أدوات مالیة 
أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.إن األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ منھ

أصول مالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

والقیمة العادلة ُتَصنَُّف األصول المالیة عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحًقا بالتكلفة الُمْطَفأَة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
من خالل الربح أو الخسارة.

یعتمد تصنیف األصول المالیة عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول المالیة ونموذج العمل الخاص 
مكون تمویل ھام أو التي استخدمت بشأنھا المجموعة بالشركة إلدارة ھذه األصول المالیة. وباستثناء الحسابات المدینة التي ال تشتمل على 

یمة وسیلة عملیة، تقیس المجموعة مبدئًیا األصل المالي بقیمتھ العادلة زائدًا تكالیف المعامالت في حال األصول المالیة غیر المدرجة بالق
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ذات عالقة، التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام أو التي استخدمت بشأنھا الشركة وسیلة عملیة، بسعر وُتقاُس المبالغ المستحقة من جھات
).١٥المعاملة المحدد وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

تحقیق التدفقات النقدیة. وُیحدَّد نموذج یشیر نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة األصول المالیة إلى كیفیة إدارة أصولھا المالیة بھدف 
ھما. العمل ما إْن كانت التدفقات النقدیة ستنشأ من تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع األصول المالیة أو كلْی

علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا وُیْعَتَرُف بعملیات شراء أو بیع األصول المالیة التي تتطلب تسلیم األصول خالل فترة زمنیة تنص 
في السوق (المعامالت االعتیادیة) بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع األصل.

القیاس الالحق
ُتَصنَُّف األصول المالیة، ألغراض القیاس الالحق، إلى أربع فئات وھي:

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین))١(
أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدین) )٢(

غیر مطبق على الشركة-
الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل )٣(

غیر مطبق على الشركة-عن االعتراف (أدوات حقوق الملكیة) 
أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)٤(
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(تتمة)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٠٢
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الالحق والتوقف عن االعتراف (تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس-أدوات مالیة 

أصول مالیة (تتمة)

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین)
ن  ن:ھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للشركة. وتقیس الشركة األصول المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطْی التالیْی

اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بھدف اقتناء األصول المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وأ.

والعمولة أن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة تدفقات، نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي ب.
على المبلغ األصلي القائم.

ُیْعَتَرُف تُقاُس األصول المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة الحًقا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة. و
باألصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف 

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المالیة تََتَضمَُّن األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة واألصول 

دلة. المصنَّفة عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالیة المطلوب إلزاًما قیاسھا بالقیمة العا
ُتَصنَُّف األصول المالیة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة إذا تم شراءھا لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القریب. وُتَصنَُّف أیضا 

األدوات المالیة المشتقة بما في ذلك األدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة، كأدوات محتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدواتب
خاللتحوط فعالة. ُتَصنَُّف األصول المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقیمة العادلة من

الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من المعاییر المتعلقة بتصنیف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو مبین أعاله، یمكن تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

ف المبدئي إذا كان ذلك یعمل على إزالة أو تقلیص عدم التماثل المحاسبي بشكل كبیر.االعترا

ف بصافي وُتْدَرُج األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة مع االعترا
قائمة الربح أو الخسارة.التغیُّرات في القیمة العادلة في

التوقف عن االعتراف
یتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي یكون منطبًقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المشابھة) (أي 

المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي للشركة) بصورٍة رئیسٍة عند:

انتھاء صالحیة الحق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو-

تحویل الشركة حقوقھا باستالم تدفقات نقدیة من األصل أو تحمُّلھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر -
وإما (أ) تحویل الشركة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة جوھري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقیة مرور"، 

لت السیطرة على  باألصل، أو (ب) عدم قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ
األصل.
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(تتمة)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٠٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢٫٢

والتوقف عن االعتراف (تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس الالحق -أدوات مالیة 

أصول مالیة (تتمة)
(تتمة)التوقف عن االعتراف

فاظھا وعند تحویل الشركة حقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو قیامھا بإبرام ترتیبات فوریة، فإنھا تُقیِّم فیما لو ومدى احت
المرتبطة بالملكیة. وعندما ال ُتحوُِّل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري وال تحتفظ بھا أو ُتحوُِّل سیطرتھا على بالمخاطر والمنافع 

ل بشرط استمراریتھا في التعامل بھ. وفي ھذه الحالة، تعترف الشركة أیًضا بااللتزا م األصل، فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ
ل وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا الشركة. إن استمراریة المرتبط بذلك. ُیقاُس األ صل الُمحوَّ

ل وتقاس بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب الشر كة التعامل تمتد بشكل الضمانة على األصل الُمحوَّ
بسدادھا، أیھما أقل.

انخفاض في قیمة أصول مالیة
َترِدُ أیًضا إفصاحات إضافیة متعلقة باالنخفاض في قیمة األصول المالیة في اإلیضاحات التالیة:

)٣إیضاح (إفصاحات بشأن االفتراضات الھامة-
)١٩إیضاح (مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة-

تعترف الشركة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدین غیر المقتناة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتحدد
التي تتوقع خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة 

الشركة استالمھا، مخصومة بما یقارب معدل الفائدة الفعلي. وتشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقدیة من بیع الضمانات 
الرھنیة المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من شروط العقد.

بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا ُیْعَتَرُف 
بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي بھا، ُیَجنَُّب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر

شھًرا). أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد ١٢شھًرا التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ١٢الـ المحتملة خالل 
مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي بھا، فإنھ یجب تجنیب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على 

النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر).مدى العمر المتبقي للتعرض بصرف

بالنسبة للمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة، تطبُِّق الشركة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وعلیھ، ال تقوم
بدًال من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة الشركة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم 

على مدى العمر بكل تاریخ قوائم مالیة. وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي 
.ُتعدَّل حسب العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة

یوًما. ومع ذلك، فإنَّ الشركة في ٣٦٥وتنظر الشركة في حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 
المرجَّح بعض الحاالت، قد تعتبر أیًضا أنھ ھناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر 
الشركة. للشركة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھلیة االئتمانیة تحتفظ بھا 

وُیشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.

التزامات مالیة

االعتراف المبدئي والقیاس
ابات ُتَصنَُّف االلتزامات المالیة، عند االعتراف المبدئي، كالتزامات مالیة حسب القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحس

فعَّالة، حسبما یكون مناسًبا.الدائنة أو كمشتقات أدوات مالیة مخصصة كأدوات تحوط في عملیة تحوط 
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(تتمة)التزامات مالیة

(تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس
تكالیفُیْعَتَرُف بجمیع االلتزامات المالیة مبدئًیا بالقیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فیتم إظھارھا بالصافي بعد حسم 

المعامالت المتعلقة بھا مباشرة.

تََتَضمَُّن االلتزامات المالیة لدى الشركة الحسابات الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض البنكیة.

القیاس الالحق
یعتمد قیاس االلتزامات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

التزامات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)١(
قروض)٢(

وااللتزامات تََتَضمَُّن االلتزامات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة 
المصنفة عند االعتراف المبدئي كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.المالیة 

أیًضا ُتَصنَُّف االلتزامات المالیة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة إذا تم تكبدھا لغرض إعادة الشراء على المدى القریب. تََتَضمَُّن ھذه الفئة
الشركة والتي لم ُتخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما ھو منصوص علیھ في المعیار األدوات المالیة المشتقة المبرمة من قبل 

). وُتَصنَُّف أیضا األدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات ٩الدولي للتقریر المالي (
تحوط فعالة.

الخسائر من االلتزامات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة.وُیْعَتَرُف باألرباح أو

ُتصنَّف االلتزامات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاریخ االعتراف المبدئي، شریطة
). ولم ُتصنِّف الشركة أي التزامات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من ٩للمعیار الدولي للتقریر المالي (استیفاء ذلك لمعیار االعتراف وفًقا 

خالل الربح أو الخسارة.

قروض
الفعلیة. وُیْعَتَرُف باألرباح وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحًقا بالتكلفة الُمطَفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة 

والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

تكالیف تعتبر جزًءا ال یتجزأ من وُتحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو 
معدل الفائدة الفعلي. وُیْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة.

وتنطبق ھذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة.

التوقف عن االعتراف
االعتراف بااللتزامات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال التزام مالي یتوقف 

ر حالي بآخر من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوھریة أو ُتعدَّل شروط االلتزامات الحالیة تعدیال جوھرًیا، ُیعتبر ھذا التغیی
عدیل على أنھ توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. وُیْعَتَرُف بالفرق في القیم الدفتریة في قائمة الربح أوأو الت

الخسارة.
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مقاصة األدوات المالیة

وُیفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانوًنا في إجراء ُتجَرى مقاصة األصول المالیة وااللتزامات المالیة، 
مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّا بتسویتھا على أساس الصافي أو بیع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة

َترِدُ أیًضا إفصاحات إضافیة متعلقة باالنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة في اإلیضاحات التالیة:

)٣إیضاح (إفصاحات بشأن االفتراضات الھامة
)١٢إیضاح (تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات

قوائم مالیة، تقییًما للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. وفي حال وجود ُتجري الشركة، بكل تاریخ 
ھذا المؤشر أو عندما یستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقدِّر الشركة قیمة األصول القابلة لالسترداد. وتتجاوز قیمة

ة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام. وُتحدَّد القیمة القابلة األصل القابلة لالسترداد قیمتھ  العادلة أو القیمة العادلة للوحدة الُمِدرَّ
لالسترداد ألحد األصول ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من األصول. 

ة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، ُیعتبر األصل منخفض القیمة، وُیخفَّض إلى قیمتھ القابلة وعند تجاوز القیمة الدفتر یة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
لالسترداد.

قبل الضریبة بحیث وعند تقییم القیمة قید االستخدام، ُتخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما
 َ ذ في یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، یُؤخ

ز ھ ذه العملیات الحسابیة االعتبار معامالت السوق األخیرة. وفي حال تعذُّر تحدید ھذه المعامالت، ُتستخَدم طریقة تقییم مالئمة. وُتعزَّ
بطرق التقییم المتعددة وأسعار األسھم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقیمة العادلة.

الوحدات وتبني الشركة حسابات انخفاض القیمة على الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة، التي ُتَعدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من 
المدرة للنقد للشركة المخصص لھا األصول. وتغطي ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. وُیحَتسب معدل 

النمو الطویل األجل وُیطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشاریع بعد السنة الخامسة.

االنخفاض في العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل وُیْعَتَرُف بخسائر 
الذي انخفضت قیمتھ.

سابًقا لم ُیجَرى تقییم، بتاریخ القوائم المالیة، لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر یدل على أن الخسائر الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا
ة للنق د. وال ُیعَكس َتُعْد موجودة أو قد نَُقَصت. وفي حالة وجود ھذا المؤشر، تقدِّر الشركة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ

دید قیمة األصل القابلة قید الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابًقا إال في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة لتح
ل لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویكون عكس القید محدودًا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألص

لو ُیْعَتَرف بأي خسارة قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما
ناشئة عن انخفاض قیمة األصل في السنوات السابقة.  وُیْعَتَرُف بعكس القید في قائمة الربح أو الخسارة.

أرصدة لدى البنوك ونقدیة
والنقدیة في الصندوق، حیث تخضع لمخاطر تتألف األرصدة البنكیة والنقدیة الُمدَرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك 

تغیُّرات ضئیلة في القیمة.
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احتیاطي نظامي
من رأس %٣٠من دخلھا في كل سنة لتكوین احتیاطي ُیعادل %١٠وفًقا لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أْن ُتحوِّل نسبة 

قابل للتوزیع.المال. واالحتیاطي غیر 

عقود إیجار
٢٠١٩ینایر ١السیاسة قبل 

ة المخاطر ُیَصنَُّف عقد اإلیجار بتاریخ البدء كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. وُیَصنَُّف عقد اإلیجار الذي تنتقل بموجبھ فعلًیا كاف
الشركة كعقد إیجار تمویلي.والمنافع العرضیة العائدة إلى ملكیة 

ُیعدُّ عقد اإلیجار التشغیلي عقد إیجار مختلف عن عقد اإلیجار التمویلي. ُیْعَتَرف بدفعات عقود اإلیجار التشغیلي كمصروف تشغیلي في 
قائمة الربح أو الخسارة وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

٢٠١٩ینایر ١السیاسة بعد 
رة تُقیُِّم الشركة، عند بدء اإلیجار، ما إذا كان یعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. وعلى ذلك، ینقل العقد الحق في السیط

على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة معینة مقابل عوض.

أصول حق استخدام
حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یصبح فیھ األصل محل العقد متاًحا لالستخدام).تعترف الشركة بأصول

ة وُتَقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعاد
عقد إلیجار.قیاس التزامات 

ر وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات اإلیجار الُمعتَرف بھا والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبَّدة ومدفوعات اإلیجا
الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستَلمة.

التزام عقد إیجار
إلیجار. تعترف الشركة عند بدء عقد اإلیجار، بالتزامات اإلیجار التي تَُقاس بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي ُتَدفع على مدى فترة عقد ا

ودفعات اإلیجار وتشتمل دفعات اإلیجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلیة) ناقًصا أي حوافز إیجار ُمستَحقة القبض 
عر المتغیِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمَّن أیًضا دفعات اإلیجار س

اإلیجار یعكس ممارسة خیار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسھ الشركة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنھاء عقد اإلیجار إذا كان عقد
ممارسة الشركة خیار إنھاء العقد.

وُیْعَتَرُف بدفعات اإلیجار المتغیِّرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي یتسبب خاللھا الحدث أو الظرف في 
إجراء السداد.

تستخدم الشركة متوسط ُمعدَّل االقتراض عند بدء عقد اإلیجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة المنصوص وعند حساب القیمة الحالیة لدفوعات اإلیجار، 
اد مبلغ التزامات عقد اإلیجار لیعكس إطفاء ال فائدة علیھا ضمنًیا في عقد اإلیجار یتعذَّر تحدیده بُیسر. وبعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یَُز

دة. فضًال عن ذلك، ُیَعاد قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في وُیخفَّض حسب دُفعات اإلیجار الُمسدَّ 
ُمدة عقد اإلیجار؛ سواء كان تغیُّر في دفعات اإلیجار الثابتة الفعلیة أو تغیُّر في تقییم شراء األصل محل العقد.
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(تتمة)عقود إیجار
عقود إیجار أصول قصیرة األجل ومنخفضة القیمة

شھر أو أقل. واألصول ذات القیمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالحدِّ ١٢عقود اإلیجار القصیرة األجل ھي عقود إیجار تبلغ مدتھا 
للشركة ككل. وُیْعَتَرُف بدفعات عقود اإلیجار القصیرة األجل الخاص بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غیر ھامة بالنسبة لقائمة المركز المالي 

وعقود اإلیجار الخاصة باألصول ذات القیمة المنخفضة وفًقا لطریقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة.

مخصصات
على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن یتطلب األمر ُیْعَتَرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ضمنیة) 

استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي 
تأمین، فإنھ ُیْعَتَرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل تتوقع فیھا الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد 

وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعالً. وُیعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي 
م معدل ما قبل الضریبة (الزكاة) الحالي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدا

والذي یعكس، عندما یكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، ُیْعَتَرُف بالزیادة في المخصص نتیجة 
مرور الوقت كتكلفة تمویل.

ل الشركة مخصًصا إلعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة  من موقع الصیانة، وینخفض ھذا المخصص بالمبالغ التي یردُّھا العمیل فیما ُتسجِّ
یتعلق بالتزام إعادة موقع إلى حالتھ األصلیة.

ام ویتعیَّن على الشركة إعداد خطة إعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة، تسحب الشركة بناًء علیھا جمیع أداوتھا ومعداتھا وموادھا بموجب أحك
العقد الُمبَرم مع العمیل والمشاركة في خطة سحب معدات المقاول الالحق لھ بغرض تسلیم جمیع مسؤولیات أعمال الصیانة تسلیًما سلًسا 

في حال إنھاء العقد أو استكمالھ.

د العمیل جمیع  تكالیف إعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة، ومن ثمَّ وبعد استكمال أعمال إعادة الموقع إلى حالتھ األصلیة والموافقة علیھا، یرُّ
لن یكون ھناك أي تأثیر على قائمة المركز المالي.

منافع موظفین

التزامات قصیرة األجل
الطیران وبدل تعلیم األبناء وبدل األثاث إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر

خدمات المتوقع سدادھا بالكامل خالل االثني عشر شھًرا بعد نھایة الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة ُیْعَتَرُف بھا في 
ند تسویة االلتزامات. وُتْعَرُض االلتزامات كالتزامات الموظفین حتى نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا، وُتقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعھا ع

منافع موظفین متداولة في قائمة المركز المالي ِضْمن المصاریف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى.
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(تتمة)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٠٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢٫٢

(تتمة)منافع موظفین
التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین

برنامًجا غیر ممول لمنافع نھایة خدمة للموظفین، والذي ُیَصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معیار المحاسبة الدولي تستخدم الشركة 
ُمْعَتَرف ) المعنّي بمنافع الموظفین. وُیعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلًفا عن برنامج المساھمات المحددة. إن صافي االلتزام ال١٩(

ة الُمْفَصح قائمة المركز المالي والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة یمثل القیمة الحالیة اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نھایة الفترة المالیبھ في
قلین باستخدام طریقة عنھا ناقًصا القیمة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاریخ. وُیعاد قیاس التزام المنافع الُمحدَّدة من ِقَبل اكتواریین مست

م عائدات السوق الوحدة اإلضافیة المقدرة. وُتَحدَّدُ القیمة الحالیة اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعة باستخدا
تقارب المدة الُمَقدََّرة اللتزامات منافع في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا لسندات الشركات ذات الجودة العالیة والتي لھا فترات استحقاق

ما بعد الخدمة. وفي البلدان التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. وُیحَتَسُب صافي
ألصول البرامج. وُتْدَرُج ھذه التكلفة في تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع الُمحدَّدة والقیمة العادلة 

مصاریف منافع الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة. إن األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات االكتواریة 
الفترة التي تنشأ فیھا. وُیْعَتَرُف بالتغیرات والتعدیالت القائمة على الخبرة ُیْعَتَرُف بھا ضمن حقوق الملكیة من خالل الدخل الشامل اآلخر في

لخسارة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعدیالت البرنامج أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو ا
كة العربیة السعودیة، تراعي عملیة التقییم االكتواریة كتكالیف خدمة سابقة. وفیما یتعلق بالتزام منافع نھایة الخدمة للموظفین داخل الممل

أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسیاسة الشركة.

التزامات محتملة

المتضمنة منافع اقتصادیة مستبعدًا. ال ُیْعَتَرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالیة. وال ُیْفِصُح عنھا ما لم یكن احتمال تدفق الموارد 
ي القوائم وُتَسجَُّل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال ُیْعَتَرُف باألصل المحتمل ف

المالیة، بل ُیْفِصُح عنھ عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة.

التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

من یتطلُب إعداد القوائم المالیة للشركة قیام اإلدارة باستخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنھا
بھا وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال اإلیرادات والمصاریف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة 

.االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة

ض لھ  الشركة من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما یلي:وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

)٦إیضاح (إدارة رأس المال
)١٧إیضاح (إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا

األحكام المحاسبیة٣٫١

المحاسبیة الخاصة بالشركة، األحكام المحاسبیة التالیة التي لھا تأثیر ھام للغایة على المبالغ وضعت اإلدارة، في سیاق تطبیق السیاسات 
المعتَرف بھا في القوائم المالیة:
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إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء٣٫١٫١
العقود تستند لِعوض متغیر وتقدر الشركة مبلغ الِعَوض الذي تتغیر إیرادات الشركة الخاصة بأتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ حیث إن

قید ستستحقھ مقابل تقدیم خدماتھا. وُیقدَّر الِعوض المتغیر عند بدء العقد ویقیَّد حتى یصبح من المحتمل بدرجة عالیة أنَّھ لن یحدث عكس 
ى تسویة بشأن حالة عدم التیقن حیال الِعوض المتغیر، وھو في ھام في مبلغ اإلیرادات المتراكمة الُمعتَرف بھا عند التوصُّل فیما بعد إل

نھایة الفترة المالیة، حیث ُتحتسب األتعاب كنسبة مئویة سنویة من صافي قیمة األصول الُمعدَّلة للصنادیق التي تدیرھا الشركة.

التقدیرات واالفتراضات٣٫٢

االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة المستقبلیة والمصادر األخرى بتاریخ القوائم المالیة فیما یلي 
التي قد ُتشكِّل مخاطر جوھریة یترتب علیھا إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة. 

ت الشركة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعطیات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات وقد استند
الحالیة حیال التطورات المستقبلیة قد تتغیر نظًرا للتغیرات السوقیة أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس ھذه 

اضات عند ظھورھا.التغیرات في االفتر

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة٣٫٢٫١
ادلة یتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، والتي تمثل قیمتھ الع

أعلى. وتحتسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف االستبعاد بناًء على البیانات المتاحة من ناقًصا تكالیف البیع أو قیمتھ قید االستخدام، أیھما
معامالت البیع الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق 

صل. وُتحتسب القیمة قید االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. القابلة للمالحظة ناقًصا التكالیف اإلضافیة الستبعاد األ
االستثمارات وتتحقق التدفقات النقدیة من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال َتَتَضمَُّن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا الشركة بعد أو 

األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وُتَعدُّ القیمة القابلة المستقبلیة الجوھریة التي من شأنھا تعزیز أداء
لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الداخلیة المستقبلیة المتوقعة 

ومعدل النمو المستخدم في التوقعات.

تقییم التزامات المنافع الُمحدَّدة٣٫٢٫٢
د باستخدام ُتَحدَّدُ تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتھاء الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام معاش التقاع

تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید التقییمات االكتواریة. ویتضمن التقییم االكتواري وضع عدة افتراضات قد 
معدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة األجل، 

كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاریخ قوائم مالیة.فإن التزام المنافع الُمحدَّدة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. وتخضع

مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة لمبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة٣٫٢٫٣
تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة. وُتحَتسب معدالت 

بناء على أیام التأخُّر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء التي لدیھا نماذج خسارة مشابھة (أي حسب الجغرافیا ونوع المخصصات
المنتج ونوع العمیل وتصنیفھ والتغطیة باعتمادات مستندیة أو أشكال أخرى من التأمین االئتماني).

أساس المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد لدى الشركة. وستعایر الشركة المصفوفة وُتحَتسب مصفوفة المخصصات مبدئًیا على 
بھدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاریخیة مع المعلومات المتوقعة. وفي كل تاریخ قوائم مالیة، ُیجَرى تحدیث المعدالت الملحوظة 

التقدیرات المتوقعة للتحلیل.التاریخیة للتأخُّر في السداد، وتخضع التغیُّرات في

عة تقدیًرا وُیمثِّل تقییم العالقة بین المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد واألوضاع االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوق
واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. وقد ال تمثل أیًضا خبرة خسائر ھاما. وُیَعدُّ مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حسَّاًسا للتغیُّرات في الظروف 

االئتمان التاریخیة واألوضاع االقتصادیة المتوقعة لدى الشركة تأخُّر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. للحصول على معلومات مفصلة، 
).١٧یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
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األعمار اإلنتاجیة للتحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات٣٫٢٫٤
م المتوقع تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة الُمَقدََّرة لمعداتھا بغرض حساب االستھالك. وُیحدَّد ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدا

المادي لألصل. وتجري اإلدارة سنوًیا مراجعة على القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لألصل أو ومدة العقد المبرم مع العمیل واالھتراء 
وُیعدَّل االستھالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

مخصصات٣٫٢٫٥
تقدیرات وتقییمات للتأكد من استیفاء معاییر االعتراف، بما في ذلك تقدیرات احتمالیة التدفقات تعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على

النقدیة الخارجیة.

القیمة العادلة لعقارات استثماریة٣٫٢٫٦
وُتقدَّر القیمة العادلة بناًء على تقییمات یجریھا ُمقیِّمون تُدرج العقارات االستثماریة بالتكلفة، غیر أنَّ القیمة العادلة تُقدَّر ألغراض اإلفصاح. 

ُمؤھَّلون مھنًیا مستقلون في مجال العقارات.

تحدید فترة عقد اإلیجار٣٫٢٫٧
اقتصادًیا تشجیعًیا لممارسة عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي من شأنھا أن تخلق حافًزا

إذا خیار التمدید أو عدم ممارسة خیار اإلنھاء. وال ُتْدَرُج خیارات التمدید (أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء) ضمن مدة اإلیجار إال
كان تمدید عقد اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤكدًا إلى حد معقول.

ام أو تغیر جوھري في الظروف مما یؤثر على ھذا التقییم ویكون ذلك تحت سیطرة ویجري مراجعة التقییم في حالة حدوث حدث ھ
المستأجر.

تحدید معدل الخصم للقیاس المبدئي اللتزام اإلیجار٣٫٢٫٨
وُتخصم دفعات اإلیجار تقیس الشركة كمستأجر التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في تاریخ بدء اإلیجار. 

م باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار في حال إمكانیة تحدید السعر على الفور. وإذا تعذر تحدیده على الفور، فإن الشركة تستخد
معدل االقتراض اإلضافي.

لى مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل واألموال وُمعدَّل االقتراض اإلضافي ھو ُمعدَّل الفائدة الذي یتعیَّن على الشركة دفعھ القتراض، ع
الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة.

تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي بالرجوع إلى تكلفة االقتراض الحالیة والتاریخیة معدَّلة للمحاسبة عن المدة والضمان مقابل ھذا 
االقتراض.

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٠٤

عقود إیجار
) "عقود اإلیجار" ألول مرة. ویرد فیما یلي طبیعة التغییرات وتأثیرھا نتیجة تطبیق ١٦طبَّقت الشركة المعیار الدولي للتقریر المالي (

ھذا المعیار المحاسبي الجدید.

ة اعترفت الشركة بأصول حق استخدام والتزامات إیجار لتلك العقود الُمَصنََّفة سابًقا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإلیجار قصیر
كما لو كان األجل وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. واُعُْتِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإلیجار بناًء على القیمة الدفتریة

المعیار مطبًقا دائًما، بصرف النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي. وفي بعض عقود اإلیجار، كان 
وعة ُیْعَتَرُف بأصول حق االستخدام استنادًا إلى المبلغ المعادل اللتزامات اإلیجار ُمعدَّلة للمحاسبة عن أي دفعات إیجار ذات عالقة مدف

ُتِرَف بالتزامات اإلیجار على أساس القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة، مخصومةً   باستخدام مقدًما ومستحقة ُمْعَتَرف بھا سابًقا. وقد اُْع
معدل االقتراض اإلضافي بتاریخ التطبیق المبدئي.



٢٢

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٠٤

(تتمة)عقود إیجار
طبقت الشركة أیًضا الوسائل العملیة المتاحة حیث:

استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإلیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول.• 
اعتمدت على تقییمھا لما إذا كانت عقود اإلیجار مثقلة بااللتزامات قبل تاریخ التطبیق المبدئي مباشرة.• 
شھًرا من تاریخ التطبیق المبدئي.١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل • 
استبعدت التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.• 
ر في تحدید مدة عقد اإلیجار الذي تضمَّن خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.•  استخدمت اإلدراك المتأخِّ

على النحو التالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١مع التزامات اإلیجار التشغیلي كما في ٢٠١٩ینایر ١اإلیجار في یمكن تسویة التزامات

٢٠١٨٧١٨٬٠٨٠دیسمبر ٣١التزامات إیجار تشغیلي كما في 
زائدًا:

٢٠١٨٦٬٧٨٥٬٣٦٥دیسمبر ٣١تشغیلي كما في دفعات إیجار متعلقة بفترات تجدید غیر ُمْدَرجة ضمن التزامات إیجار 
٧٬٥٠٣٬٤٤٥إجمالي االلتزامات

%٢٠١٩٤٫٧ینایر ١المتوسط المرجَّح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي كما في 
٢٠١٩٥٬٦١٨٬٢٥٢ینایر ١التزامات إیجار تشغیلي مخصومة كما في 

٢٠١٩٥٬٦١٨٬٢٥٢ینایر ١التزامات إیجار كما في 

) الصادر عن لجنة تفسیرات ٤) "عقود اإلیجار" والتفسیر رقم (١٧) معیار المحاسبة الدولي (١٦یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي (
عن لجنة التفسیرات ) الصادر١٥المعاییر الدولیة للتقریر المالي: "التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار" والتفسیر رقم (

) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة: "تقییم جوھر المعامالت ٢٧الحوافز التشجیعیة" والتفسیر رقم (-"عقود اإلیجار التشغیلي -الدائمة 
تطلب من المتضمنة الشكل القانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار وی

المستأجرین المحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج واحد للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي. وتظل المحاسبة عن 
). وسیواصل المؤجرون تصنیف ١٧) بال تغیر جوھري وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (١٦المؤجر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

).١٧إما كعقود إیجار تشغیلي أو عقود إیجار تمویلي وفًقا لمبادئ مشابھة كما في معیار المحاسبة الدولي (عقود اإلیجار

) باستخدام طریقة التطبیق باألثر الرجعي الُمعدَّل حیث إن تاریخ التطبیق المبدئي ١٦وقد طبَّقت الشركة المعیار الدولي للتقریر المالي (
. ووفًقا لھذه الطریقة، ُیطبَُّق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي الناشئ مبدئًیا من تطبیق المعیار الُمْعَتَرف بھ في ٢٠١٩ینایر ١ھو 

ل والتي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي ُحدِّ  َدت تاریخ تقدیم التطبیق المبدئي. اختارت الشركة استخدام الطریقة العملیة للتحوُّ
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي في ٤) والتفسیر رقم (١٧ابًقا كعقود إیجار بتطبیق معیار المحاسبة الدولي (س

شھًرا أو ١٢تاریخ التطبیق المبدئي. وقد اختارت الشركة أیًضا استخدام إعفاءات االعتراف الخاصة بعقود اإلیجار ذات فترة إیجار مدتھا 
وال تتضمن خیار شراء ("عقود اإلیجار القصیرة األجل") في تاریخ بدء اإلیجار وعقود اإلیجار التي یكون أصلھا األساسي منخفض أقل

القیمة ("األصول منخفضة القیمة").



٢٣

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)٠٤

(تتمة)عقود إیجار

(الزیادة (النقص)):٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

لایر سعودي
األصول

٥٬٦١٨٬٢٥٢أصول حق استخدام

االلتزامات
٤٬٩٠٠٬١٧٢غیر متداولة-التزامات إیجار 
٧١٨٬٠٨٠متداولة-التزامات إیجار 

فیما یلي التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

٢٠١٩
لایر سعودي

)٦١٤٬٦٣٣(مصروف استھالك
)٢٨٩٬٣٤٥(تكالیف تمویل

)٩٠٣٬٩٧٨(ربح السنة

إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء٠٥

معلومات اإلیرادات المفصلة٥٫١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

نوع الخدمات
١٬٦٨٦٬٠٠٦٢٬٠٥٨٬٨١٧أتعاب إدارة

٣٬٤٢٧٬٤٤٠٢٬١١٥٬٠٠٠رسوم اشتراكات
١٣٨٬٧٠٨-رسوم حفظ

٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥إجمالي اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء

األسواق الجغرافیة
٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥المملكة العربیة السعودیة

٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالءإجمالي 



٢٤

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)مع العمالءإیرادات من عقود مبرمة ٠٥

(تتمة)معلومات اإلیرادات المفصلة٥٫١

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

توقیت االعتراف باإلیرادات
٣٬٤٢٧٬٤٤٠٢٬١١٥٬٠٠٠مرحلة زمنیة معینةُمْعَتَرف بھا في 

لة بمرور الوقت ١٬٦٨٦٬٠٠٦٢٬١٩٧٬٥٢٥خدمات ُمحوَّ
٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥إجمالي اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء

االعتراف باإلیرادات حسب العمیل
٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥)٢٢عمالء جھات ذات عالقة (إیضاح 

٥٬١١٣٬٤٤٦٤٬٣١٢٬٥٢٥إجمالي اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء

أرصدة عقود٥٫٢

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٢٠٢٬٧٠٨٥٣٦٬٦٤٤)٢٢مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

یوًما.٤٥إلى ٣٠ال تحمل المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة فائدة وتتراوح فتراتھا عموًما ما بین 

إدارة رأس المال٠٦

إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص علیھا من ھیئة السوق المالیة، والمحافظة على تتمثل أھداف الشركة عند
قدرة الشركة على االستمرار وفًقا لمبدأ االستمراریة والمحافظة على قاعدة رأسمال قویة.

-٢٠١٢المالیة قواعد الكفایة المالیة ("القواعد") بموجب قرارھا رقم ، وضعت ھیئة السوق ٢٠١٣دیسمبر ٣١وخالل السنة المنتھیة في 
م)، وتنصُّ القواعد على أن یلتزم الشخص المرخَّص لھ دائًما بامتالك قاعدة ٣٠/١٢/٢٠١٢ھـ (الموافق ١٧/٢/١٤٣٤بتاریخ ١-٤٠

الثالث من قواعد الكفایة المالیة.رأسمال تعادل ما ال یقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما ھو منصوٌص علیھ في الباب



٢٥

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

كفایة رأس المال٠٧

ھـ) بناًء على المرسوم ١٤٣٤صفر ١٧م (الموافق ٢٠١٢دیسمبر ٣٠لوائح الكفایة المالیة ("القواعد") بتاریخ أصدرت ھیئة السوق المالیة 
ھـ. ووفقاً للوائح، حددت ھیئة السوق المالیة اإلطار الزمني والتوجیھات المتعلقة بالمتطلبات ٢/٦/١٤٢٤الصادر بتاریخ ٣٠الملكي رقم م/

ل وطریقة احتسابھ على النحو المبین في الشریحة األولى. ووفقًا لھذه الطریقة، احتسبت الشركة الحد التنظیمیة للحد األدنى لرأس الما
األدنى المطلوب لرأسمالھا ومعدالت كفایة رأس المال على النحو التالي:

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

المالقاعدة رأس 
٤٧٬٦٢٨٬٨٨٤٤٥٬٥٢٤٬٤٤٨الشریحة األولى

٤٧٬٦٢٨٬٨٨٤٤٥٬٥٢٤٬٤٤٨اإلجمالي

الحد األدنى لرأس المال
٦٬٤٧٧٬٠٠٨١٬٠٩١٬٣٧٠مخاطر السوق

١٨٬٩٢٧٬٠٦٨١٧٬٥٨٥٬٩٩٩مخاطر االئتمان
١٬٩٣٠٬٧٠٥١٬٤٧١٬١٠٢مخاطر التشغیل

٢٧٬٣٣٤٬٧٨١٢٠٬١٤٨٬٤٧١اإلجمالي

١٫٧٤٢٫٢٦معدل كفایة رأس المال
٢٠٬٢٩٤٬١٠٣٢٥٬٣٧٥٬٩٧٧الفائض

تتألف قاعدة رأسمال الشركة مما یلي:أ)

األولى لرأس المال من رأس المال المدفوع والخسائر المتراكمة وعالوة اإلصدار (إن ُوِجَدت) واالحتیاطیات تتألف الشریحة
باستثناء احتیاطیات إعادة التقییم.

المحددة ُتحتسب متطلبات الحد األدنى لرأس المال الخاصة بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغیل وفًقا للمتطلباتب)
في الباب الثالث من قواعد الكفایة المالیة الصادرة من ھیئة السوق المالیة.

تتمثل أھداف أعمال الشركة، عند إدارة كفایة رأس المال، في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددتھا ھیئة السوق المالیة ج)
على أساس مبدأ االستمراریة واالحتفاظ بقاعدة رأسمال قویة.للحفاظ على مقدرة الشركة على مواصلة أعمالھا
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

قیاس القیم العادلة٠٨

.٢٠١٩دیسمبر ٣١یقدم الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیم العادلة ألصول والتزامات الشركة كما في 

قیاس القیم العادلة باستخدام

اإلجمالي

األسعار الُمدَرجة 
في األسواق  

النشطة
)١(المستوى 

المدخالت القابلة 
للمالحظة الھامة

)٢(المستوى 

المدخالت غیر 
القابلة للمالحظة 

الھامة
)٣(المستوى 

أصول ُمقاسة بالقیمة العادلة:
--٢٤٬٠٢٩٬٣٦٣٢٤٬٠٢٩٬٣٦٣استثمارات أسھم مدرجة في السوق المالیة

.٢٠١٨و ٢٠١٩لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل عامي 

٢٠١٨دیسمبر ٣١تسلسل قیاس القیمة العادلة لألصول كما في ٨٫١

قیاس القیم العادلة باستخدام

اإلجمالي

األسعار الُمدَرجة 
في األسواق

النشطة
)١(المستوى 

المدخالت القابلة 
للمالحظة الھامة

)٢(المستوى 

المدخالت غیر 
القابلة للمالحظة 

الھامة
)٣(المستوى 

أصول ُمقاسة بالقیمة العادلة:
--٦٬٠٦٣٬١٦٩٦٬٠٦٣٬١٦٩استثمارات أسھم مدرجة في السوق المالیة

.٢٠١٨و ٢٠١٩لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل عامي 

مصاریف عمومیة وإداریة٠٩
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٣٫٢٥٩٫٥٣٢٢٬٧٥٩٬٩٣٥تكالیف موظفین
٩٨٧٬٠٠٠١٬١٢٩٬٤٥١أتعاب قانونیة ومھنیة

٧٢٣٬٦٩٠-إیجار
٧٥٧٬٠٢٥٢١١٬١٦١استھالك وإطفاء

١٩٩٬١٩٠٢٠٩٬٠٠٠رسوم اشتراكات وتراخیص
١٩٥٬٧٠٠١٨٥٬٧٩٧منافع خدمیة

١٥٠٬٠٠٠-تبرعات
١٥٩٬٦٩٣١١٢٬٦١٥إصالح وصیانة

٤٥٬٠٠٠٨٢٬٥٠٠بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة
٤١٬١٥٨٣٤٬٤٢٠تأمین
٤٩٬٢٣٠٢٨٬٥٤٤سفر

٢٧٩٬٥٩٤٢٤٠٬٩٢٠أخرى
٥٫٩٧٣٫١٢٢٥٬٨٦٨٬٠٣٣



٢٧

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

تكلفة تمویل٠١٠

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

-٧٠٣٫٣١٥على قروضتكلفة تمویل مستحقة 
-٢٨٩٬٣٤٥إطفاء فائدة مستحقة على التزامات إیجار

٧٬٧٢٥١٦٬٣٧٦إطفاء تكلفة تمویل مستحقة على منافع نھایة خدمة للموظفین
١٫٠٠٠٫٣٨٥١٦٬٣٧٦

زكاة٠١١

ُمحّمل للسنة١١٫١

من الوعاء الزكوي الُمحَتسَب وفًقا لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة.%٢٫٥تخضع الشركة للزكاة بنسبة 

تتألف الزكاة المحملة مما یلي:
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٤٨٨٬٧٥٣٤١٥٬٢٢٣ُمحّمل للسنة
)٣٬٠٩٦(-تعدیل عائد لسنوات سابقة

٤٨٨٬٧٥٣٤١٢٬١٢٧

احتسب المخصص على أساس البنود التالیة:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٤٥٬٥٨٣٬٢٥٠٤٦٬٧٤٥٬٠٤١حقوق ملكیة المساھمین
٦٬٤٤٩٬١٧٣١٤٨٬٨٣٣مخصصات في بدایة السنة وتعدیالت أخرى

)٢٩٬٦٦٢٬٠٨٠()٣٥٬٢٢٤٬٧٥١(القیمة الدفتریة لألصول الطویلة األجل (بالصافي بعد حسم التمویل المتعلق بھا)
١٦٬٨٠٧٬٦٧٢١٧٬٢٣١٬٧٩٤

)٦٢٢٬٨٦٧(٢٬٢١٨٬٠٤٤نتائج السنة الخاضعة للزكاة
١٩٬٠٢٥٬٧١٦١٦٬٦٠٨٬٩٢٧الوعاء الزكوي

في إن الفروق بین النتائج وفقا للقوائم المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئیسیة عن المخصصات غیر المسموح بحسمھا
احتساب النتائج الخاضعة للزكاة.



٢٨

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)زكاة٠١١

الحركة في مخصص زكاة١١٫٢

كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٤١٥٬٢٢٣٤٦٦٬١٣٤في بدایة السنة
٤٨٨٬٧٥٣٤١٢٬١٢٧مخصص ُمَجنَّب خالل السنة

)٤٦٣٬٠٣٨()٤١٥٬٢٢٣(المدفوع خالل السنة
٤٨٨٬٧٥٣٤١٥٬٢٢٣في نھایة السنة

موقف الربوط١١٫٣

دیسمبر ٣١حتى ٢٠١٤دیسمبر٣١وعن األعوام المنتھیة من ٢٠١٣دیسمبر ٣١لم ُتصِدر الربوط الزكویة عن الفترة المنتھیة في 
٢٠١٨.

احتسب الوعاء الزكوي بناًء على فھم الشركة لألنظمة الزكویة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتخضع األنظمة الزكویة في 
المقدمة من الشركة.المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات



٢٩

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات٠١٢
تحسینات على 
عقارات مستأجرة

وتركیبات أثاث
اإلجماليسیاراتوتجھیزات مكتبیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
التكلفة:

٢٠١٨١٩٨٬٧٣٣١٬١٧١٬٩٨٠١٢٦٬٤٥٠١٬٤٩٧٬١٦٣ینایر ١في 
٢٬٦٤٠-٢٬٦٤٠-إضافات

٢٠١٩١٩٨٬٧٣٣١٬١٧٤٬٦٢٠١٢٦٬٤٥٠١٬٤٩٩٬٨٠٣دیسمبر ٣١ینایر و ١في 

االستھالك:
٢٠١٨١٨٥٬٢٨٤٩٤٣٬٥٥٧١٢٦٬٤٥٠١٬٢٥٥٬٢٩١ینایر ١في 

١٤٣٬٢٦٢-١٣٬٤٤٩١٢٩٬٨١٣ُمحّمل للسنة
٢٠١٨١٩٨٬٧٣٣١٬٠٧٣٬٣٧٠١٢٦٬٤٥٠١٬٣٩٨٬٥٥٣دیسمبر ٣١في 

٨٨٬٤٨١-٨٨٬٤٨١-ُمحّمل للسنة

٢٠١٩١٩٨٬٧٣٣١٬١٦١٬٨٥١١٢٦٬٤٥٠١٬٤٨٧٬٠٣٤دیسمبر ٣١في 

صافي القیم الدفتریة:
١٢٬٧٦٩-١٢٬٧٦٩-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
١٠١٬٢٥٠-١٠١٬٢٥٠-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
٢٤١٬٨٧٢-٢٠١٨١٣٬٤٤٩٢٢٨٬٤٢٣ینایر ١في 

ع مصروف االستھالك على المصاریف العمومیة واإلداریة.١٢٫١ ُوزِّ

أصول غیر ملموسة٠١٣
برامج حاسوب

لایر سعودي
التكلفة:

٢٠١٨٨٩٣٬٧٣٩ینایر ١في 
-إضافات

٢٠١٨٨٩٣٬٧٣٩دیسمبر ٣١في 
-إضافات

٢٠١٩٨٩٣٬٧٣٩دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء:
٢٠١٨٧٦٧٬٠٣٧ینایر ١في 

٦٧٬٩٠٠ُمحّمل للسنة
٢٠١٨٨٣٤٬٩٣٧دیسمبر ٣١في 

٥٣٬٩٠٨ُمحّمل للسنة
٢٠١٩٨٨٨٬٨٤٥دیسمبر ٣١في 

الدفتریة:صافي القیم 
٢٠١٩٤٬٨٩٤دیسمبر ٣١في 
٢٠١٨٥٨٬٨٠٢دیسمبر ٣١في 
٢٠١٨١٢٦٬٧٠٢ینایر ١في 

ع مصروف اإلطفاء على المصاریف العمومیة واإلداریة.١٣٫١ وقد ُوزِّ



٣٠

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

عقارات استثماریة٠١٤

أراض
أعمال رأسمالیة 

اإلجماليقید التنفیذ
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨٢٨٬١٨٢٬٠٢٧٣٢٠٬٠٠٠٢٨٬٥٠٢٬٠٢٧ینایر ١في 

-)٣٢٠٬٠٠٠(٣٢٠٬٠٠٠إضافات
٢٨٬٥٠٢٬٠٢٧-٢٠١٨٢٨٬٥٠٢٬٠٢٧دیسمبر ٣١في 

٧٠٬١٨٧-٧٠٬١٨٧إضافات
---تحویالت

٢٨٬٥٧٢٬٢١٤-٢٠١٩٢٨٬٥٧٢٬٢١٤دیسمبر ٣١في 

ُتَمثُِّل االستثمارات العقاریة استثمارات طویلة األجل في أراض.

("الُمقیَّم")، وھو ُمقیَّم ، فقد احُتِسَبت القیمة العادلة للعقارات بناًء على تقییمات أجراھا علي عبد الرحمن الدھام٢٠١٩دیسمبر ٣١وكما في 
ظة آلخر مستقل ُمعتَمد من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین (تقییم). وُأجِرَي التقییم باستخدام طریقة السوق التي تعكس األسعار الملحو

منة مساحة األراضي والموقع والحالة معامالت سوقیة لعقارات مماثلة، وُتدرج تعدیالت للعوامل الُمحدَّدة لألراضي ُمَحلَّ التقییم، ُمتضَّ 
ملیون لایر سعودي.٣٤٬٣ما قیمتھ ٢٠١٩والرھونات واالستخدام الحالي. وتبلغ القیمة العادلة في عام 

مالحظتھا: تعدیًال للعوامل یعتبر التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة: المستوى الثالث للمدخالت الھامة التي ال یمكن 
الخاصة باألرض ُمَحلَّ التقییم. ویعتمد مدى واتجاه ھذا التعدیل على عدد وخصائص معامالت السوق التي یمكن مالحظتھا لعقارات مماثلة 

أثر جوھرًیا بافتراضات تستخدم كنقطة انطالق للتقییم. وعلى الرغم من أن ھذه المدخالت ھي حكم ذاتي، ترى اإلدارة أن التقییم العام لن یت
بدیلة محتملة إلى حد معقول.

استثمار في شركة زمیلة٠١٥

في شركة الخلیج للمراكز الطبیة، والتي تعمل في مجال الخدمات الطبیة وتشغیل المستشفیات وتركیبھا وتجارة %٢٠تملك الشركة حصة 
المعدات الطبیة في المملكة العربیة السعودیة. وشركة الخلیج للمراكز الطبیة ھي شركة مساھمة مقفلة سعودیة. وُیحاَسُب عن حصة الشركة 

یج للمراكز الطبیة وفًقا لطریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة.ویوضح الجدول التالي المعلومات المالیة المختصَرة الستثمار في شركة الخل
الشركة في شركة الخلیج للمراكز الطبیة:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

-٢٦١٬٨٧٥األصول المتداولة
-١٬٩٠٥٬٦٦٠أصول غیر متداولة
-)٩٥٠٬١٤٤(االلتزامات المتداولة

-)١٧٬٣٩١(التزامات غیر متداولة
١٬٢٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠حقوق الملكیة

٢٤٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠)%٢٠: ٢٠١٨(%٢٠-حصة الشركة في حقوق الملكیة 



٣١

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)استثمار في شركة زمیلة٠١٥
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

-)١٬٠١٤٬٧١٠(مصاریف
-)٣٢٥٬٧٩٠(مصاریف عمومیة وإداریة

٤٠٬٥٠٠إیرادات أخرى
-)١٬٣٠٠٬٠٠٠(خسارة الفترة

--دخل شامل آخر
-)١٬٣٠٠٬٠٠٠(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
-)٢٦٠٬٠٠٠(حصة الشركة في خسارة السنة

أعادت الشركة الزمیلة خالل السنة نصف رأسمالھا حیث إن كامل رأس المال غیر مطلوب بعد. وقد استخدمت الشركة المبلغ المسترد 
المساھمین.ملیون لایر سعودي لسداد التزامات اإلیجار جزئًیا ألحد ٠٫٥وھو 

أصول حق استخدام والتزام عقد إیجار٠١٦
٢٠١٩٢٠١٨

ممتلكاتمكاتب ُمستأَجرة
لایر سعوديلایر سعوديالتكلفة:

-٥٬٦١٨٬٢٥٢)٤في بدایة السنة (إیضاح 
-١٬١٣١٬٢٥٥إضافات

-٦٬٧٤٩٬٥٠٧في نھایة السنة

:االستھالك المتراكم
--في بدایة السنة

-٦١٤٬٦٣٣ُمحّمل للسنة
-٦١٤٬٦٣٣في نھایة السنة

صافي القیم الدفتریة:
-٢٠١٩٦٬١٣٤٬٨٧٤دیسمبر ٣١في 

فیما یلي الحركة في التزامات اإلیجار:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

-٥٬٦١٨٬٢٥٢)٤(إیضاح )١٦التزام إیجار ُمْعَتَرف بھ نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
-١٬١٣١٬٢٥٥إضافات

-٢٨٩٬٣٤٥فائدةإطفاء
-)٨٦٩٬٣٠٣(مبالغ مدفوعة

-٦٬١٦٩٬٥٤٩دیسمبر٣١كما في 
التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة-تحلیل تاریخ االستحقاق 

-٨٦٩٬٣٠٣أقل من سنة واحدة
-٤٬٣٤٦٬٥١٥أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

-٢٬٤٨٠٬١٦٧أكثر من خمس سنوات
٧٬٦٩٥٬٩٨٥-



٣٢

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أدوات مالیة٠١٧

أصول مالیة١٧٫١

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٢٤٬٠٢٩٬٣٦٣٦٬٠٦٣٬١٦٩المملكة العربیة السعودیةاستثمارات أسھم ُمدَرجة في السوق المالیة في 

٢٤٬٠٢٩٬٣٦٣٦٬٠٦٣٬١٦٩

).٢٣لایر سعودي مرھونة مقابل القروض قصیرة األجل (إیضاح ١٧،٨٨٤،٠٨٨* إن بعض االستثمارات بمبلغ 

التزامات مالیة١٧٫٢

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديسعر الفائدة

قروض تحمل فائدة متداولة
أسعار العمولة للتعامل بین البنوك قروض قصیرة األجل

-٦٬٣٢٠٬٤٣٥%٢السعودیة ("سایبور") + 

القیم العادلة١٧٫٣

قة من جھات كما بتاریخ القوائم المالیة، تتألف األصول المالیة الُمدَرجة بالتكالیف المطَفأة من األرصدة لدى البنوك والنقدیة والمبالغ الُمستحَ 
القصیرة األجل.ذات عالقة. تقارب القیم العادلة لألصول المالیة ِقیمھا الدفتریة نظًرا لطبیعتھا 

أھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا١٧٫٤

تتضمَّن األصول المالیة الرئیسیة لدى الشركة استثمارات األسھم المدرجة في السوق المالیة والمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة 
واألرصدة لدى البنوك والنقدیة.

ض الھامَّة  ض أنشطة الشركة لمخاطر مالیة مباشرة وغیر مباشرة من بینھا: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان. وتقع حاالت التعرُّ وتتعرَّ
المباشرة للمخاطر المالیة من خالل تأثیر ربح الحركة في الصنادیق التي تخضع لإلدارة ومن خالل استثماراتھا المباشرة في أسھم حقوق 

الملكیة الُمدَرجة في السوق المالیة.

مخاطر السوق١٧٫٤٫١

إن المخاطر المباشرة الرئیسیة المرتبطة بالشركة ھي تلك التي یحركھا االستثمار وتقلبات السوق والتأثیر الناتج على الصنادیق الخاضعة
لإلدارة أو انخفاض نمو الصنادیق الخاضعة لإلدارة.  وسیؤثر انخفاض الصنادیق الخاضعة لإلدارة بشكل مباشر على إیرادات أتعاب 

ح نظًرا لحساب إیرادات أتعاب اإلدارة كنسبة مئویة من صافي قیمة أصول الصنادیق الخاضعة لإلدارة. یمكن أن تتأثر اإلدارة والرب
الصنادیق الخاضعة لإلدارة مباشرة بمجموعة من العوامل من بینھا:
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أدوات مالیة٠١٧

(تتمة)أھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا١٧٫٤

(تتمة)مخاطر السوق١٧٫٤٫١

أ) ضعف أداء االستثمار
السوقب) تقلبات 

ج) فقدان الموظفین الرئیسیین
د) قرارات تخصیص المستثمرین: یقوم المستثمرون بصورة مستمرة بإعادة تقییم وإعادة تخصیص استثماراتھم على أساس تفضیالتھم. 

على الرغم من ویمكن أن تعمل قرارات تخصیص المستثمرین بشكل مستقل عن أداء االستثمار بحیث تحدث التدفقات خارجیة للصنادیق 
األداء االستثماري اإلیجابي.

تراقب الشركة عن كثب العوامل المذكورة أعاله وتضمن اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب.

مخاطر أسعار الفائدة)١(
القیمة العادلة لألدوات المالیة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أسعار تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على 

ض لھا الشركة بصفٍة رئیسٍة بالقروض الخاصة بالش ركة الفائدة في السوق.  وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
ضھا لمخاطر أسعار فائدة التدفقا ت النقدیة.والتي تعرِّ

حساسیة سعر الفائدة
یوضح الجدول التالي مدى الحساسیة للتغیُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة المستحقة على الجزء المتأثر من القروض. ومع ثبات 

على القروض ذات األسعار العائمة، وذلك على جمیع المتغیرات األخرى، یتأثر صافي دخل الشركة قبل حساب الزكاة من خالل التأثیر
النحو التالي:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

-٦٣٬٢٠٤نقطة أساس١٠٠زیادة بواقع -سعر الفائدة 
-)٦٣٬٢٠٤(نقطة أساس١٠٠نقص بواقع -سعر الفائدة 

مخاطر العمالت األجنبیة١٧٫٤٫٢
ي أسعار تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات ف

ض لھا الشركة بصفٍة رئیسٍة باألنشطة صرف العمالت األجنبیة. وتتعلق مخاطر  التغیُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة التي تتعرَّ
التشغیلیة الخاصة بالشركة (عندما ُتسجَّل اإلیرادات أو المصاریف بعملة أجنبیة).

ض لمخاطر عمالت أجنبیة.ولم ُتجر الشركة معامالت ھامة بعمالت غیر اللایر السعودي؛ ومن ثم فإنَّھا ال  تتعرَّ

مخاطر االئتمان١٧٫٤٫٣
ض تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماتھ في ظل أداة مالیة أو عقد مبرم مع عمیل؛ ممَّا یتسبب في خسارة مالیة. وتتعرَّ

بصورة رئیسیة المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة.الشركة لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتھا التشغیلیة والمتعلقة 

والنقدیة مودعة بشكل جوھري لدى بنوك تجاریة ذات تصنیفات ائتمانیة قویة. ویمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المباشرة 
عالقة. وال توجد أصول متأخرة السداد أو منخفضة القیمة. ال ُیْعتَرف بتاریخ القوائم المالیة القیمة الدفتریة للمبالغ المستحقة من جھات ذات 

بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة نظًرا لعدم أھمیة مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالنسبة للقوائم المالیة.
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أدوات مالیة٠١٧

أھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا (تتمة)١٧٫٤

مخاطر أسعار األسھم١٧٫٤٫٤
للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التأكد بشأن القیم المستقبلیة لألوراق المالیة االستثماریة. تتعرض استثمارات األسھم الُمدَرجة 

وتدیر الشركة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنوع ووضع قیود على أدوات األسھم الفردیة واإلجمالیة. وُتقدَّم تقاریر بصفة دوریة حول 
. ویراجع مجلس إدارة الشركة جمیع قرارات استثمارات األسھم ویعتمدھا.محفظة األسھم لإلدارة العلیا للشركة

مخاطر السیولة١٧٫٤٫٥
سیولة تتمثل مخاطر السیولة في مواجھة الشركة للصعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة. وقد تنشأ مخاطر ال

على تسییل أصول مالیة بشكل سریع وبمبلغ ُیقارب قیمتھا العادلة. وتدیر الشركة مخاطر السیولة بمراقبة متطلبات رأس عن عدم القدرة
لدیھا المال العامل والتدفقات النقدیة بانتظام، دون أن تتكبِّد خسائر غیر مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة. وتتأكد الشركة بأن

الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالیة، وال یشمل ذلك التأثیر المحتمل للظروف نقدیة كافیة عند
الصعبة التي یتعذر التنبؤ بھا بصورة معقولة مثل الكوارث الطبیعیة. فضال عن ذلك، تحافظ الشركة على خطوط ائتمان متنوعة. وتتطلب 

٦٠-٣٠یوًما من تاریخ الفواتیر. وتسدد الحسابات الدائنة عادة خالل ٩٠-٣٠ركة أن ُتسدد المبالغ المستحقة خالل شروط العقود لدى الش
یوًما من تاریخ الفواتیر أو استالم فاتورة مقدمة بصورة صحیحة.

ص الجدول التالي تواریخ استحقاق التزامات الشركة المالیة بناًء على  الدُّفعات غیر المخصومة التعاقدیة.ویلخِّ

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١أقل من سنة واحدة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١

٨٦٩٬٣٠٣٤٬٣٤٦٬٥١٥٢٬٤٨٠٬١٦٧٧٬٦٩٥٬٩٨٥التزامات إیجار
٦٬٣٢٠٬٤٣٥--٦٬٣٢٠٬٤٣٥قروض قصیرة األجل

٧٬١٨٩٬٧٣٨٤٬٣٤٦٬٥١٥٢٬٤٨٠٬١٦٧١٤٬٠١٦٬٤٢٠

تغیرات في التزامات ناشئة ِمن النشاطات التمویلیة
ینایر١

٢٠١٩
تدفقات نقدیة 
خارجیة

تدفقات نقدیة 
داخلیة

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٦٬٣٢٠٬٤٣٥٦٬٣٢٠٬٤٣٥--قروض قصیرة األجل
٦٬٣٢٠٬٤٣٥٦٬٣٢٠٬٤٣٥--إجمالي االلتزامات من النشاطات التمویلیة

مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون٠١٨

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٢٠٢٬٧٠٨٥٣٦٬٦٤٤)٢٢من جھات ذات عالقة (إیضاح مبالغ مستحقة 
٢٢٧٬٤٩٩١٢٧٬٥٩٦مصاریف مدفوعة مقدًما

٢٬٠٤٨٢٥٬٤٦٦مدینون آخرون
٤٣٢٬٢٥٥٦٨٩٬٧٠٦
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

رأس المال٠١٩

ن رأس المال من  لایر ١٠: قیمة كل سھم ٢٠١٨لایر سعودي (١٠سھم) قیمة كل سھم ٨٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨سھم (٨٫٠٠٠٫٠٠٠یتكوَّ
سعودي) على النحو التالي:

نسبة الملكیة (%)الجنسیةمساھمون
٢٠١٩٢٠١٨

٨٠٫٤٤٨٠٫٤٤المملكة العربیة السعودیةشركة الدمام للتعمیر
١٦٫٢٥١٦٫٢٥اإلمارات العربیة المتحدةشركة المتكاملة كابیتال

١٫٢٥١٫٢٥سعوديالسید/ خالد بن أحمد بن راشد الدوسري
١٫٢٥١٫٢٥سعوديالسید/ خلیفة بن أحمد بن راشد الدوسري
٠٫٨١٠٫٨١سعوديالسید/ محمد بن أحمد بن راشد الدوسري

١٠٠١٠٠

للتعمیر، ولم ُتسَتكمل بعد وافقت شركة المتكاملة كابیتال خالل السنة السابقة على بیع حصة ملكیتھا الكاملة في الشركة إلى شركة الدمام 
اإلجراءات النظامیة المتعلقة بذلك الشأن كما بتاریخ القوائم المالیة.

التزامات منافع مُحدَّدة للموظفین٠٢٠

متطلبات نظام العمل في المملكة العربیة لدى الشركة برنامج منافع ُمحدَّدة (غیر ممول)، حیث یمثل برنامًجا للراتب النھائي بما یتماشى مع 
العمل السعودیة، ویتعیَّن االعتراف بمخصص منافع نھایة الخدمة للموظفین للمبالغ المستَحقة الدفع بتاریخ قائمة المركز المالي وفًقا لعقود 

دارة إجراًء لتقییم القیمة الحالیة اللتزاماتھا )، فقد نفذت اإل١٩لتعویضھم عن فترات خدمتھم المتجمعة. وفًقا ألحكام معیار المحاسبة الدولي (
لصلة. فیما من المنافع الُمحدَّدة المتعلقة بمنافع نھایة الخدمة للموظفین المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلیة واالتفاقیات التعاقدیة ذات ا

دة غیر الممولة نقدًا:یلي االفتراضات االكتواریة الرئیسیة المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّ 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

%٣٫٥%٢٫٧معدل الخصم
%٤٫٥%٢٫٧ُمعدَّل زیادة الراتب

الخسارة:فیما یلي تحلیٌل بصافي تكالیف المنافع الُمحمَّلة على قائمة الربح أو 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٠٣٬٥٠٦١٤٢٬٩٣٥تكلفة خدمة حالیة
٧٬٧٢٥١٦٬٣٧٦تكلفة تمویل مستحقة على التزام منافع ُمحدَّدة

١١١٬٢٣١١٥٩٬٣١١صافي مصروف المنافع
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شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التزامات منافع مُحدَّدة للموظفین٠٢٠

القیمة الحالیة اللتزامات المنافع الُمحدَّدة غیر الممولة نقدًا:فیما یلي التغیرات في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٢٩٢٬٥٢١١٨٣٬٢٩٠التزامات منافع ُمحدَّدة في بدایة السنة
١١١٬٢٣١١٥٩٬٣١١المنافعصافي مصروف 

)١٧٬٥٦٦()١٢٬٨٩٧(منافع مدفوعة
)٣٢٬٥١٤()٥٠٬١٢٣(أرباح إعادة قیاس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین

٣٤٠٬٧٣٢٢٩٢٬٥٢١التزامات منافع ُمحدَّدة في نھایة السنة

٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩دیسمبر ٣١َیرِدُ فیما یلي التحلیل الكمي لحساسیة االفتراض الھام بشأن التزامات المنافع الُمحدَّدة كما في 
والتأثیر على التزامات المنافع الُمحدَّدة:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

معدل الخصم:
٣٠٤٬٩٤١٢٨٦٬٢٣٦%٠٫٢٥زیادة بنسبة 
٣٨٣٬٩٩٩٣٠٠٬٥٠٩%٠٫٢٥نقص بنسبة 

زیادة مستقبلیة على المدى الطویل في الرواتب:
٣٨٣٬٥٤٠٣٠٠٬٤٢٠%٠٫٢٥زیادة بنسبة 
٣٠٤٬٦٢١٢٨٦٬٢٨٥%٠٫٢٥نقص بنسبة 

ي ُحدِّدت تحلیالت الحساسیة المذكورة أعاله بناًء على طریقة تستقرئ التأثیر على التزام المنافع المحدَّدة كنتیجة لتغیُّرات معقولة ف
الحساسیة على تغیُّر في افتراض ھام، مع ثبات كافة االفتراضات الرئیسة وقعت في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا. ویعتمد تحلیل 

التغیُّرات في االفتراضات األخرى. وقد ال یمثل تحلیل الحساسیة تغیًُّرا فعلًیا في التزام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّھ من غیر المرجَّح أن تنشأ
االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.

المدفوعات التالیة مقابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلیة:ُیتوقَّع أن تكون 
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٤٨٬٢٧٦٤٨٬٢٧٦عنھا)خالل فترة االثني عشر شھًرا التالیة (الفترة المالیة السنویة التالیة الُمْفَصح 
١٦٦٬٥٥٣١٦٦٬٥٥٣ما بین سنتین وخمس سنوات

٧٧٬٦٩٢٧٧٬٦٩٢سنوات٥أكثر من 
٢٩٢٬٥٢١٢٩٢٬٥٢١إجمالي المدفوعات المتوقعة

سنة).٩٫٣١: ٢٠١٨دیسمبر ٣١سنة (٨٫١الُمْفَصح عنھا یبلغ متوسط فترة التزام برنامج المنافع المحدَّدة كما في نھایة الفترة المالیة 



٣٧

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون٠٢١
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٧٣٬٠٠٠٢٠٧٬٤٠٠أتعاب مھنیة مستحقة الدفع
٢٨٢٬٤٧٠٢٣٤٬٠٤٨تكالیف موظفین مستحقة

٢٤٤٬٧٢٩١٥٤٬٠١٤مصاریف أخرى مستحقة الدفع
٧٠٠٬١٩٩٥٩٥٬٤٦٢

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٢٢

ه ُتمثُِّل الجھات ذات العالقة المساھمین وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة الرئیسیین بھا والمنشآت المسیطر علیھا من ِقبل ھذ
ھاًما علیھا. وتجري الشركة معامالت مع صنادیق تخضع إلدارة الشركة.الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوًذا 

وُتجري الشركة خالل السیاق العادي لألعمال، معامالت مع جھات متعددة ذات عالقة. فیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة 
المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة:

مبلغ المعاملةعالقة الجھات ذات العالقةالمعاملةطبیعة 
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٬٦٨٦٬٠٠٦٢٬١٥٢٬٩٥٥إدارة الصندوقأتعاب إدارة
٣٬١٦٤٬٠٠٠٣٬٢٢٣٬٦٣٧إدارة الصندوقرسوم اشتراكات

٣٨٤٬٤٣٠-إدارة الصندوقرسوم حفظ
٧١٨٬٠٨٠٧١٨٬٠٨٠مساھمإیجار

٧٨٠٬٠٠٠٧٨٠٬٠٠٠عضو مجلس اإلدارةأتعاب خدمات استشاریة

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي (٧٨٠٬٠٠٠باإلضافة إلى ما ورد أعاله، یبلغ تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل السنة ما مقداره 
لایر سعودي).٧٨٠٫٠٠٠

فیما یلي تحلیل بالمبالغ المستحقة ِمن / إلى جھات ذات عالقة:

مبالغ ُمستَحقة من جھات ذات عالقة ُمدرَجة في قائمة المركز المالي ضمن بند "مبالغ مدفوعة مقدما ومدینون آخرون":

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٤٤٬٩٦٧٦٤٬٢٧٠صندوق بیت المال الخلیجي لألسھم السعودیة
٧٠٬٠٢٥٢٩٤٬٩٩٠صندوق بیت النخبة لألسھم الخلیجیة

٤٦٬٧٤٩١٧٧٬٣٨٤األولیةصندوق بي إم كي لإلصدارات 
-٤٠٬٩٦٧بیت المال الخلیجي المرن لألسھم السعودیة المتوافق مع الضوابط الشرعیة

٢٠٢٬٧٠٨٥٣٦٬٦٤٤



٣٨

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٢٢

شروط وأحكام المعامالت مع الجھات ذات العالقة
مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وُتسدد نقدًا.ُتعتمد المعامالت المذكورة أعاله من ِقبل إدارة الشركة. إن األرصدة القائمة في نھایة السنة غیر 

قروض قصیرة األجل٠٢٣

. وُترھن یبعض أسھم حقوق الملكیة ٢٠٢٠حصلت الشركة على قروض مرابحة من بنك محلي، وتستحق قروض المرابحة السداد خالل عام 
+ سعر العمولة للتعامل بین البنوك %٢مضمونة بسند إذني. وتحمل القروض تكلفة تمویل بنسبة كضمان مقابل القروض، كما أن القروض 

السعودیة ("سایبور").

المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن٠٢٤

) "عقود التأمین"١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٤٫١
) "عقود التأمین"؛ وھو معیار محاسبي جدید شامل ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في شھر مایو أصدر 

) محلَّ المعیار ١٧لعقود التأمین حیث یغطي االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سریانھ، سیِحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي (
) على جمیع أنواع عقود ١٧. وسُیطبَّق المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٠٥) "عقود التأمین" الذي صدر في عام ٤ولي للتقریر المالي (الد

صدرھا التأمین (مثل عقود التأمین على الحیاة والتأمینات العامَّة والتأمین وإعادة التأمین المباشرین)، بصرف النظر عن نوع المنشآت التي ت
وعلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات خصائص المشاركة التقدیریة. وسُیطبِّق المعیار ِبضع االستثناءات في نطاق ضیق. ویتمثل الھدف

خالف ) في تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین الذي ُیَعدُّ أكثر فائدة واتساقا لشركات التأمین. وب١٧العام من المعیار الدولي للتقریر المالي (
) الذي یستند إلى حدٍّ كبیر على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة القدیمة، ٤المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي (

محور المعیار الدولي ) نموذًجا شامًال لعقود التأمین یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. ویتمثل١٧یُقدِّم المعیار الدولي للتقریر المالي (
) في النموذج العام المكَتمل بـ:١٧للتقریر المالي (

تكیُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة (طریقة األتعاب المتغیرة)-
طریقة ُمبسَّطة (طریق توزیع أقساط التأمین) التي تتعلق بصفٍة رئیسٍة بالعقود قصیرة األمد-

أو بعده، مع ضرورة إدراج أرقام ٢٠٢١ینایر ١) على فترات القوائم المالیة التي تبدأ في تاریخ ١٧ویسري المعیار الدولي للتقریر المالي (
) في ١٥الدولي للتقریر المالي () والمعیار٩المقارنة.  وُیسَمح بالتطبیق المبكِّر، شریطة أْن ُتطبِّق المنشأة أیًضا المعیار الدولي للتقریر المالي (

) أو قبلھ. وال ینطبق ھذا المعیار على الشركة.١٧تاریخ تطبیقھا للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي (

): تعریف المنشأة٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٤٫٢
) "عملیات تجمیع ٣تعدیالت على تعریف المنشأة في المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٨الدولیة في أكتوبر أصدر مجلس معاییر المحاسبة 

ت المنشآت" لمساعدة المنشآت في تحدید ما إذا كانت مجموعة من العملیات واألصول المستحَوذ علیھا تمثل منشأة أم ال. وتوضح ھذه التعدیال
ة وتلغي تقییم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرین على استبدال أي عناصر مفقودة وتضیف توجیھات لمساعدة الحد األدنى من متطلبات المنشأ

مة المنشآت على تقییم ما إذا كانت عملیة مستحَوذ علیھا تعتبر جوھریة وتضیِّق نطاق تعریفات المنشأة والمخرجات وُتدخل اختبار تركز القی
مت أمثلة توضیحیة جدیدة مع التعدیالت.  ونظًرا ألن التعدیالت تنطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث العادلة االختیاري. وقد ُقدِّ 

ل. األخرى التي تحدث في أو بعد تاریخ التطبیق األول، فلن تتأثر الشركة بھذه التعدیالت في تاریخ التحوُّ

): تعریف المادة١الدولي (التعدیالت على معیار المحاسبة ٢٤٫٣
) "عرض القوائم المالیة" ومعیار المحاسبة ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٨أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في شھر أكتوبر 

"المادة" من خالل المعاییر وتوضیح ) "السیاسات المحاسبیة والتغیُّرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" كي تتماشى مع تعریف ٨الدولي (
دٍّ جوانب معینة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تعتبر جوھریة إذا توقع حذفھا أو تحریفھا أو حجبھا أْن تؤِّثر إلى ح

تلك القوائم المالیة التي توفر معلومات مالیة معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للقوائم المالیة ذات الغرض العام بناًء على 
بشأن منشأة معینة ُمِعدَّة للقوائم المالیة".

ولیس من المتوقع أن تؤثر التعدیالت التي ُأجِرَیت على تعریف المادة تأثیًرا جوھرًیا على القوائم المالیة الخاصة بالشركة.



٣٩

شركة بیت المال الخلیجي
(شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أحداث الحقة لتاریخ القوائم المالیة٠٢٥

األعمال واالقتصادات. وتعتبر الشركة أن ھذا حدث غیر ) في جمیع أنحاء البالد مما تسبب في تعطیل ١٩-انتشر مرض فیروس كورونا (كوفید
لشركة حالًیا قابل للتعدیل بعد تاریخ القوائم المالیة بسبب عدم إمكانیة تقدیر التأثیر المالي المحتمل على الشركة بصورة دقیقة حتى اآلن. وتجري ا

، إن ُوِجَدت.٢٠٢٠تقییًما للتأثیر المالي وسُتظَھر النتائج في القوائم المالیة لعام 

، والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري ٢٠١٩دیسمبر ٣١حسب وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث أخرى الحقة ھامة منذ السنة المنتھیة في 
على المركز المالي للشركة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة.


